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ATOS DO PODER EXECUTIVO
AVISO DE ANULAÇÃO DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE
GABINETE DO PREFEITO_____________________________
AVISO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019SRP/FMS/AP
PROCESSO Nº 22601.183/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade a Lei nº 8.666/93, art. 49, CONSIDERANDO
que em razão da necessidade de sanar falhas encontradas no processo
administrativo: que gerou o certame em referência, proporcionando
divergências e com vistas a refazer as informações necessárias a uma
aquisição satisfatória numa próxima licitação, RESOLVE ANULAR o
Processo Licitatório nº 22601.183/2019, consequentemente, a
modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2019, cujo objeto é Contratação de
Empresa para prestação de serviços de locação de veículos de serviço
e utilitários para o Fundo Municipal de Saúde de Calçoene.
Calçoene-AP, 04 de Março de 2020.
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EXPEDIENTE: O Diário Oficial poderá ser encontrado na sala d e Administração e
planejamento da Prefeitura de Calçoene-AP. REMESSAS DE MATÉRIA: As
matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Município, somente serão aceitas
se apresentadas das seguintes quesitos; das medidas: 8 cm de largura para 2
colunas, 17 cm de largura para 1 coluna no caso de balanços, tabelas e quadros;
dos prazos: Para serem publicadas as matérias, as mesma terão que ser entregues
até as 13:30h do dia anterior da data de publicação ;do acesso ao Diário: você
poderá adquirir um exemplar do Diário Oficial, na página no site:
www.calcoene.portal.ap.gov.br ou através de documento munidos da data e número
do Diário que deseja. RECLAMAÇÕES: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao
Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento até 8 (oito) dias após a
publicação.

JÚLIO CESAR BUSCARONS
Prefeito do Município de Calçoene/AP

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE__________________________
CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE VICE-PRESIDENTE DA MESA
DIRETORA
VEREADOR GIBSON COSTA, do Partido DEM, Presidente da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Calçoene, nos termos do artigo 6º do
Regimento Interno vem a presença de Vossas Excelências CONVOCAR
os Excelentíssimos Vereadores para no dia 06 de março de 2020 as 15:
horas no Plenário da Câmara Municipal para participarem da Eleição para
o Cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020
conforme as regras de inscrição de candidatos estabelecidas a seguir:

c)

Os candidatos deverão constar obrigatoriamente o nome do Vereador
e o cargo a que estará concorrendo, respectivamente, no caso VicePresidente;

d)

O requerimento do candidato deverá conter para deferimento no
mínimo 1/3 das assinaturas dos membros da Câmara Municipal de
Calçoene como forma de apoiamento a chapa;
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O Vereador que assinar apoiando um candidato não poderá assinar
por outro, assim como, só poderá concorrer a uma vaga, ou seja,
uma única vez aos cargos da Mesa Diretora;

d)

Os candidatos poderão ser inscrever na Secretaria Geral da Mesa
até 24 horas antes da hora definida por esta convocação, as 15:00
horas do dia 06.03/2020;

Por ser justo e ter previsão Regimental, determino a leitura e publicação
no quadro de aviso deste Poder Legislativo.
Calçoene - AP, 04 de março de 2020.
VEREADOR GIBSON COSTA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE__________________________
ATA DA QUINTA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CALÇOENE, realizada no 12 de dezembro de 2019, sob
a presidência Sr. Gibson Costa dos Santos.

No Décimo Segundo dia do mês de dezembro de 2019, às 16 horas,
nesta cidade, no Plenário “Paulo Sergio Silva” no palácio “José Lino
Cavalcante”, situada na Rua. Joaquim Rodrigues dos Santos 466Calçoene-AP, foi realizada a Sessão Solene de Posse do Prefeito do
município de Calçoene, o SR. JULIO CESAR BUSCARONS, com início
no décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove.
Em seguida a Oradora da início e chama os Vereadores para compor
seus acentos e o Prefeito Interino para fazer parte da mesa. Se fazem
presentes os Vereadores Antonio Peres de Araújo-AVANTE, Gibson
Costa dos Santos-DEM, Raimundo Alcindo Figueiredo dos SantosREDE, Raimundo Nonato Martil Piaba-PV, Quelson Cardoso CostaPTB. O SR. Presidente declara aberta a presente Sessão Solene de
Posse. Em seguida a oradora faz a leitura da pauta da Sessão. Em
seguida a oradora chama o Vereador Raimundo Piaba para ler um trecho
Bíblico. Em seguida, o SR Presidente da por aberta a sessão “ Sobre a
proteção de Deus e em nome do povo calçoenense, iniciamos
nossos trabalhos”. O SR. Presidente dando continuidade a esta
solenidade de Posse, convida o Sr. JULIO CESAR BUSCARONS para
fazer entrega de seu Diploma e Declarações de Bens e ficar de pé e
prestar o compromisso de posse, de acordo com o art.2°, § 1° do
Regimento Interno da Câmara Municipal, nos seguintes termos:
“PROMETO MANTER, DEFENDER, CUMPRIR, E FAZER CUMPRIR A
CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA, A CONSTITUIÇAO DO ESTADO
DO AMAPÁ, E A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DESEMPENHANDO
COM JUSTIÇA, LEALDADE E HONESTIDADE O MANDATO QUE FOI
CONFERIDO, OBSERVANDO AS LEIS E TRABALHANDO PELO
BEM GERAL DO POVO E DA CIDADE DE CALÇOENE”. Em seguida
o prefeito declara o compromisso de Posse, nos seguintes termos:
“ASSIM O PROMETO”. O Sr. Presidente declara empossado o Senhor
JULIO CESAR BUSCARONS Prefeito do Município de Calçoene-AP,
para exercer o mandato. Em seguida o Presidente da câmara
solenemente informa ao Plenário que o Vereador Quelson Costa passa
da condição de suplente para efetivo no cargo de Vereador em
decorrência da ascensão do Vereador Julio Cesar Buscarons ao
mandato de Prefeito Municipal de Calçoene, informa também que o
Vereador Quelson Costa passa neste momento a possuir todas as
prerrogativas dispostas aos Vereadores no regimento Interno da Câmara
e Lei Orgânica. Em seguida a oradora chama os Vereadores para uso
da palavra. A oradora chama o Vereador Camelô para o uso da palavra,
o Vereador cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores e público
presente, falou que palavras voam e pede ao Prefeito empossado não
deixe acontecer delas voarem. Coloca que tem respeito pelo Prefeito e
do Presidente da Câmara e eles terão o respeito dele e eles também o
respeitarem. Anseia que o Prefeito use toda a inteligência dele com
apoia da palavra de Deus. Em seguida a oradora chama o Vereador
Raimundo Piaba para uso da palavra, o Vereador cumprimento a mesa
diretora, colegas vereadores e público presente, falou que tem certeza
que o Prefeito vai conseguir superar as carências da população e deseja
muita sorte para ele e que é um momento iluminado na vida dele.
Ressalta a importância da posse do Prefeito e que é histórica para
Calçoene. Agradece e parabeniza o Presidente pela passagem do seu
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aniversário. Em seguida a oradora chama o Vereador para uso da
palavra Quelson Costa, cumprimentou as autoridades e público
presente, pediu ao Prefeito que valorize esse Município e que ele deia o
melhor e que faça a diferença e deia valor a educação, saúde e todas as
classes. Relata o momento que se encontra o Município e que é parceiro
de todos. Agradece a todos que acreditara nesse e ainda estão.
Agradece e se despede. Em seguida a oradora chama o Vereador para
uso da palavra o Vereador Antonio Peres, cumprimenta público e
autoridades presentes, fala que tudo que acontece é com a permissão
de Deus. Cita uma passagem bíblica e coloca um pouco sobre o
juramente, onde é um compromisso muito grande. Relata que são os
vereados que pedem ao Prefeito as respostas das aclamações da
população. Agradece todos os presentes e destaca os locais do Distrito
do Carnot. Em seguida a oradora chama o Prefeito empossado para uso
da palavra o SR. Julio Cesar Buscarons, cumprimentou a mesa e público
presente, fala de dois mil e dezenove e ressalta da eleição suplementar
e cita seus trâmites. Relata as fases que o Município passou e que
sempre chegava alguém trazendo notícias negativas, sobre a situação.
Enfatiza sobre a conta da Prefeitura e que nesses três meses passados,
os funcionários efetivos, os seus salários não atrasaram. Citou a ruas da
cidade, onde ele enquanto Prefeito Interino solucionou a questão dos
buracos. Relata das situações da saúde e educação que foram
totalmente equivocadas, quando se colocou que estava faltando
remédios e merendas. Frisou sobre as notas fiscais dos pescados do
Município, onde a quantidade de kg é muito alta. Ressalta sobre o
relatório de Gestão, onde o Escritório do Gestor anterior ainda não
concluiu. Colocou sobre a assistência social e destaca as crianças que
o analfabetismo é muito grande dentro da sala de aula, dizem as
estatísticas. Falou do respeito e da oposição e que a oposição se faça
com respeito; ressalta do atendimento das pessoas e que a Gestão tem
que seriedade e compromisso com o povo. Colocou sobre o meio
ambiente e citou o Secretário de meio Ambiente; frisou sobre o
recadastramento dos funcionários que está sendo feito pela Prefeitura e
que as coisas estão se organizando e que antes não tinha. Destaca as
Licitações que estão em tramitação e que vão sair. Citou um autor que
falou de acerto e erros e que é normal ter ideias divergentes entre as
pessoas. Ressalta um pouco da cultura e que já veio muita gente
pesquisar os produtos locais e destacar o açaí e o cacau. Deu
continuidade no seu discurso e relembra de uma oração e que o orador
falou para ele ficar tranquilo e que na vida dele as coisas iriam acontecer.
Em seguida a oradora chama o Presidente Gibson Costa, cumprimentou
e parabenizou o Prefeito empossado, falou um pouco sobre os
comentários populares de que o Prefeito afastado iria voltar e que agora
acaba com a posse do Prefeito Interino. Agradece o grupo que ajudaram
diretamente para que essa realidade acontecesse. Tendo assim
cumprida a finalidade da presente Sessão, o Sr. Presidente agradece a
presença de todos, desejando-lhes um Próspero e Venturoso 2020 e
declaro encerrada esta Sessão, da qual foi lavrada esta Ata, que vai
devidamente assinada pelos Excelentíssimos Vereadores de CalçoeneAP. Aprovada em 12 de dezembro de 2019.

Plenário da Câmara Municipal de Calçoene em 12 de dezembro de
2019
Gibson Costa dos Santos
Presidente Interino da Câmara Municipal de Calçoene
Antonio Peres
Secretário
CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE_________________________
TERMO DE COMPROMISSO, POSSE E EXERCÍCIO AO CARGO DE
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP.

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 16:00h,
nesta cidade de Calçoene no prédio da Câmara Municipal de Calçoene,
Plenário “Paulo Sergio Silva” no “Palácio José Lino Cavalcante”, situado
na Rua Joaquim Rodrigues dos Santos 466-Calçoene-AP, foi realizada
a Sessão Solene de posse do Prefeito Julio Cesar Buscarons, de acordo
com o parágrafo 2º do Artigo 129 e parágrafo único do Artigo 130 da Lei
Orgânica, O Vereador Presidente GIBSON COSTA convida o Exmo. Sr.
JULIO CESAR BUSCARONS para de pé prestar o compromisso de
posse de acordo com o art. 2º do Regimento Interno nos seguintes
termos:
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“PROMETO MANTER, DEFENDER, CUMPRIR, E FAZER CUMPRIR A
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO AMAPÁ, E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO
COM JUSTIÇA, LEALDADE E HONESTIDADE O MANDATO QUE ME
FOI CONFERIDO, OBSERVANDO AS LEIS E TRABALHANDO PELO
BEM GERAL DO POVO E DA CIDADE DE CALÇOENE”. “ASSIM O
PROMETO”.
Assim sendo, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno,
Lei Orgânica do Município e das Constituições Estadual e Federal,
declaro empossado o Senhor JULIO CESAR BUSCARONS como
Prefeito Municipal de Calçoene.
Câmara Municipal de Calçoene-AP, 12 de dezembro de 2019

Gibson Costa dos Santos
Presidente Interino da Câmara Municipal de Calçoene

Antonio Peres
Secretário
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